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 ভাওরানা ালর ভাভুদ াযপজাহুল্লাাঃ আরাভদুযরল্লায যাযির আরাভীন, ওয়া ারাতু 
ওয়া ারাভু আরা াইযয়যদর আযিয়া-ই ওয়ার-ভুযারীন, ওয়া আরা আযরী, ওয়া 
আাযফী আজভাঈন। আম্মা ফা ’দ  

আভযা কলরই প্রথলভ দুরূদ যীপ লে যনই।     

ٍد، َعَلى َصلَّّ اللَُّهمََّّ ٍد، آلَّ َوَعَلى زُلَمَّ يدَّ ِإنَّكَّ ِإبْ َراِىيَم، آلَّ َوَعَلى ِإبْ َراِىيَم، َعَلى َصلَّيتَّ َكَما زُلَمَّ  َعَلى ََبِركَّ اللَُّهمََّّ رلَِيٌد، َحَِ
ٍد، آلَّ َوَعَلى زُلَمَّدٍَّ يدَّ ِإنَّكَّ ِإبْ َراِىيَم، آلَّ َوَعَلى ِإبْ َراِىيمََّ َعَلى ََبرَْكتَّ َكَما زُلَمَّ  رلَِيدَّ َحَِ

আরাভদুযরল্লা বফ যকছুযদন য আফায আভযা আলযকযি তামযকয়া ভজযরল াযজয লত 
বলযযছ, এ জনয আল্লা ুফানাহু ওয়া তাআরায শুকযযয়া আদায় কযয আরাভদুযরল্লা।  

গত ভজযরল আভযা মা আলরাচনা কলযযছরাভ তায াযকথা যছর, আভালদয ভজরুভ বাই 
বফানলদয লমাযগতায় এযগলয় মাওয়া, তাাঁলদয জনয যনলজলদয দালনয াতলক প্রাযযত কযা।  

দান দকাাঃ পযমরত ও উকাযযতা  

গত ভজযরলয আলরাচনায অফযষ্ট অং যললফ আজলক আভযা কুযআন াদীলয 
আলরালক দান দকায পযমরত ও উকাযযতা যনলয় আলরাচনা কযফ ইনাআল্লা।  

ভুতাযাভ বাইলয়যা, আভযা ফাই জাযন বম, আভালদয কালছ মত ম্পদ যলয়লছ ভস্ত 
ম্পলদয প্রকৃত ভাযরক লরন আল্লা ুফানাহু ওয়া তাআরা। যতযন এ ম্পদ মালক ইচ্ছা 
কলযন তালকই দান কলযন। ভুযভন কালপয ফাইলকই বদন। ভুযভনলদয ভলধয আফায বনককায 
ফদকায ফাইলকই বদন। ম্পলদয প্রকৃত ভাযরক বমলতু আল্লা, তাই আভালদয কততফয, এ 
ম্পদ অজতন কযা এফং ফযয় কযা উবয় বেলেই তাাঁয কর যফযধ-যনললধ ুলযাুযয বভলন 
চরা। যকয়াভলতয যদন যতযন আভালদয কাছ বথলক এয যাফও যনলফন বম, আভযা কীবালফ 
ম্পদ উাজতন কযযছ এফং কীবালফ ফযয় কলযযছ? আভযা মযদ বফধ ন্থায় উাজতন কযয এফং 
তাাঁয ন্তুযষ্টয লথ ফযয় কযয তালরই তাাঁয কালছ যাফ বদওয়া আভালদয লে জ লফ।   
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 যকয়াভলতয যদন বম াাঁচযি প্রলেয উত্তয বদয়া ছাো বকউ এক াও এযদক ওযদক বমলত 
াযলফ না, তায ভলধয দু’যি প্রেই লফ ম্পদ ম্পলকত। কীবালফ উাজতন কলযলছা? এফং 
বকান লথ ফযয় কলযলছা?    

যনাঃলেল ধন-ম্পদ যনলজয ও যযফালযয বযণ-বাললণয বেলে ফযয় কযায অনুভযত 
ইরালভ আলছ এফং ন্তানলদয জনয যিত কলয যাখাও ালয যকছু নয়। যকন্তু া ও 
অনযায় লচ্ছ, ম্পলদ গযীফ-দুাঃখীলদয বম ক যলয়লছ তা আদায় না কযা। আল্লা ফলরন, 

 

 َوالَِّذيَنَِّفََّأْمَواذِلِْمََّحقٌََّّمْعُلوٌم،َّلِلسَّاِئِلََّواْلَمْحُرومَّ

এফং তালদয ম্পলদ যনযদতষ্ট ক যলয়লছ। যবেুক এফং ফযিত (মাযা অবাফী যকন্তু রজ্জায় 
কালযা কালছ াত ালত না তালদয) ফায ক যলয়লছ। (ূযা ভাআযযজ : ২৪-২৫) 

অযধকাং ভানুললয অফস্থা য়, তাযা দান-দকা কযলত চায় না। ভলন কলয, এলত তায 
ম্পদ কলভ মালফ। তাই ফ ভয়ই ম্পদ জভা কলয যাখায যপযকয কলয, এভনযক অলনক 
ভয় যনলজয প্রলয়াজলনও খযচ কযলত চায় না। অথচ াযদল এললছ, মযত আফু হুযাইযা 
যাযম. বথলক ফযণতত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইয ওয়া াল্লাভ ফলরন,  

َتىن،َّوماَِّسوىَّذل اَّلوَِّمنَّماِلِوََّثالٌث:َّماَّأَكَلَّفأْفىن،َّأْوَّلَِبَسَّفأْبلى،َّأْوَّأْعطىَّفاق ْ َكََّفهوَّيقوُلَّالَعْبُدَّماِل،َّماِل،َّإَّنَّ
 .سَّذاِىٌب،َّواترُِكُوَِّللّنا

ভানুল ফলর, আভায ম্পদ, আভায ম্পদ, অথচ যতনযি বেলে ফযফহৃত ম্পদই শুধু তায। 
মা ব বখলয় বল কলযলছ, মা ব যযধান কলয নষ্ট কলযলছ এফং মা দান কলয যনলজয জনয 
িয় কলযলছ। এগুলরা ছাো ফই বল লয় মালফ এফং অনযলদয জনয বছলে মালফ। (ী 
ভুযরভ : ২৯৫৯) 

এ াদী বথলক স্পষ্ট ফুঝা মালচ্ছ, তৃতীয় প্রকায ম্পদিাই বকফর আভালদয কালজ রাগলছ। 
এ ছাো ফাযকগুলরা বতভন কালজ রাগলছ না।  
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 এফায চরুন, আভযা দান দকায পযমরত ও উকাযযতা ম্পলকত যকছু আয়াত ও াদী 
বজলন যনই।  

দান-দকা গুনা যভযিলয় বদয়  

বগালন ও প্রকালয বম বকানবালফই দান কযা মায়। কর দালনই ওয়াফ যলয়লছ। 

আল্লা তাআরা ফলরন,  

 

ٌرََّلُكْمََّوُيَكفُِّرََّعْنكَّ اَِّىَيََّوِإْنَُُّتُْفوَىاََّوتُ ْؤُتوَىاَّاْلُفَقَراَءَّفَ ُهَوََّخي ْ  ْمَِّمْنََّسيََِّاِتُكمَِّإْنَّتُ ْبُدواَّالصََّدَقاِتَّفَِنِعمَّ

মযদ বতাভযা প্রকালয দান-দকা কয, তলফ তা কতই না উত্তভ। আয মযদ বগালন দান কয 
এফং গযযফ যভযকনলক যদলয় দাও, তলফ এিা আযও বফয উত্তভ এফং (এ ওযরায়) যতযন 

বতাভালদয াভূ েভা কলয যদলফন। (ূযা ফাকাযা : ২৭১) 

মযত ভুআম যফন জাফার যাযম. বথলক ফযণতত দীঘত এক াদীল এললছ, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 
আরাইয ওয়া াল্লাভ ফলরলছন,  

 الصدَقُةَُّتْطِفُئَّاخلطيََةَّكماَّيُْطِفُئَّادلاءَّالنارََّ

দান-দকা গুনা যভযিলয় বদয় বমভন াযন আগুন যনযবলয় বপলর। (জালভ যতযযভমী : ২৬২৬) 

দান-দকায দ্বাযা ম্পদ কলভ না 

মযত আফু কাফা আর আনভাযী যা. বথলক ফযণতত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইয ওয়া 
াল্লাভ ফলরলছন,  

 َماَّنَ َقَصََّماُلََّعْبٍدَِّمْنََّصَدَقةٍَّ

দান দকায দ্বাযা কাযও ম্পদ কলভ না। (জালভ যতযযভমী : ২৩২৫) 
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 দান-দকায দ্বাযা ম্পদ ফৃযি ায়  

আল্লা তাআরা ফলরন,  

 

َُّيَضاِعُفَِّلَمْنََّمَثُلَّالَِّذيَنَّيُنِفُقوَنََّأْمَواذَلُْمَِّفَّ بُ َلٍةَِّماَئُةََّحبٍَّةََّواَّللَّ َتْتََّسْبَعََّسَناِبَلَِّفَُّكلَُِّّسن ْ ََّكَمَثِلََّحبٍَّةََّأنْ ب َ ََّسِبيِلَّاَّللَِّ َيَشاُءََّواَّللَّ
 َواِسٌعََّعِليمَّ

মাযা আল্লায যাস্তায় যনলজয ম্পদ ফযয় কলয তালদয ওই ম্পলদয উদাযণ এভন ফীলজয 
ভলতা মা বথলক াতযি ীল জন্মায়। প্রযতযি ীলল একযি কলয দানা থালক। আল্লা মালক 

ইচ্ছা তালক আযও বফয দান কলযন। আল্লা ুপ্রস্ত, ুযফজ্ঞ। (ূযা ফাকাযা : ২৬১) 

মযত খুযাইভ যফন পালতক যাযম. বথলক ফযণতত যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইয ওয়া াল্লাভ 
ফলরন,  

َُّكِتبْتََّلُوَِّبَسْبِعَِّماَئِةَِّضْعفََّمْنََّأنْ َفَقَّنَ َفَقًةَِّفََّسبَِّ  يِلَّاَّللَِّ

বম ফযযি আল্লায লথ বকান যকছু ফযয় কলয তায জনয াত গুণ ওয়াফ যরলখ বদয়া য়। 

(ুনালন নাায়ী  :  ৩১৮৬ ী) 

মযত আফু হুযাইযা যাযম. বথলক ফযণতত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইয ওয়া াল্লাভ ফলরলছন,  

ُلهاَّبَيِميِنِو،ََّمنَّ َقب َّ َّاَّللَََّّيَ ت َ َّإاّلَّالطَّيَِّب،َّوإنَّ َقَّبَعْدِلََّتََْرٍةَِّمنََّكْسٍبَّطَيٍِّب،َّوالَّيَ ْقَبُلَّاَّللَّ ََّتَصدَّ ُثََّّيُ َربِّيهاَِّلصاِحِبِو،َّكماَّيُ َرّبِّ
ُه،َّحّّتََّتُكوَنَِّمْثَلَّاجلََبلَّ  .َأَحدُُكْمَّفَ ُلوَّ

বম ফযযি যনলজয ারার উাজতন বথলক একযি বখজুয দকা কলয - আয আল্লা বতা ারার 
ম্পদ ছাো বকানও দানই কফুর কলযন না - আল্লা ওই দান যনলজয ডান ালত বনন 

এযয তা ফৃযি কযলত থালকন বমবালফ বতাভযা বঘাোয ফাচ্চালক রারন ারন কলয থালকা 
এভনযক তা (লফলে বফলে) াাে ভান লয় মায়। (ী ফুখাযী : ৭৪৩০; ী ভুযরভ : 

১০১৪) 
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 বপলযতালদয বদায়া াওয়া মায়    

মযত আফু হুযাইযা যাযম. বথলক ফযণতত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইয ওয়া াল্লাভ ফলরলছন,  
প্রযতযদন কালর দু’জন বপলযতা অফতযণ কলযন। তালদয একজন ফরলত থালকন, 

 اللَُّهمَََّّأْعِطَُّمْنِفًقاََّخَلًفا

ব আল্লা! দান দকাকাযীলক (তায দালনয) ফদরা যদন। 

আয অযজন ফরলত থালকন,  

 اللَُّهمَََّّأْعِطَُّمُِْسًكاَّتَ َلًفا

ব আল্লা! কৃলণয ম্পদ ধ্বং কলয যদন। (ী ফুখাযী : ১৪৪২; ী ভুযরভ : ১০১০) 

দুযনয়া আযখযালত কষ্ট রাঘফ কলয বদয়া য়  

মযত আফু হুযাইযা যাযম. বথলক ফযণতত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইয ওয়া াল্লাভ ফলরলছন, 

نْ َياََّواْْلِخَرةَِّ   ََّعَلْيِوَِّفَّالدُّ َرَّاَّللَّ َرََّعَلىَُّمْعِسٍرََّيسَّ  َمْنََّيسَّ

বম ফযযি বকালনা অবাফগ্রস্ত ফযযিয কষ্ট রাঘফ কলয বদলফ (লকালনা বালফ তালক ায়তা 
কলয, বদনাদায লর ঋলণয যকছু অং ফা ুলযািা ভওকুপ কলয যদলয়) আল্লা দুযনয়ালত ও 

আলখযালত তায কষ্ট রাঘফ কলয যদলফন। (ী ভুযরভ : ২৬৯৯) 

যকয়াভলতয যদন আল্লায আযলয নীলচ ছায়া রাব কযলফ  

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইয ওয়া াল্লাভ ফলরন, যকয়াভত যদফল াত বেযণয বরাক 
আযলয যনলচ ছায়া রাব কযলফ। তম্মলধয একযি বেযণ র,  

َّاَلَّتَ ْعَلَمَِِّشَالُُوََّماَّتُ ْنِفُقَََّيِيُنوَُّ َقَِّبَصَدَقٍةََّفَأْخَفاَىاََّحّتَّ  َورَُجٌلََّتَصدَّ

এভন ফযযি বম এত বগালন দান কলয বম, তায ডান াত যক দান কলয ফাভ াতও জানলত 
ালয না। (ী ফুখাযী : ১৪২৩; ী ভুযরভ : ১০৩১) 



 

    দান দকাাঃ পযমরত ও উকাযযতা 

 দান-দকা গুনা ভাপ কলয ও জাান্নালভয আগুন বথলক যো কলয  

মযত কা‘ফ যফন উজযা যাযম বথলক ফযণতত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইয ওয়া াল্লাভ 
ফলরলছন,   

 لصََّدقُةَُّتْطفُئَّاخلَطيََةَّكماَّيُْطفُئَّادلاُءَّالّناَر.ايََّكْعُبَّبَنَُّعْجرَة،َّالصالُةَُّقرَبٌن،َّوالصَّوُمَُّجنٌَّة،َّوا

ব কা‘ফ যফন উজযা! ারাত (আল্লায) বনকিয আনয়নকাযী, যয়াভ ঢার স্বরূ আয দান-
দকা গুনালক যভযিলয় বপলর বমবালফ াযন আগুন যনযবলয় বপলর। (ভুনালদ আভাদ : 

১৫২৮৪) 

মযত আদী যফন ালতভ যাযম বথলক ফযণতত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইয ওয়া াল্লাভ 
ফলরলছন,   

ََّتََْرةٍَّ  ات َُّقواَّالنَّاَرََّوَلْوَِّبِشقِّ

বখজুলযয একযি অং যদলয় লরও জাান্নালভয আগুন বথলক ফাাঁলচা। (ী ফুখাযী ১৪১৩; ী 
ভুযরভ : ১০১৬) 

দকাকাযী যকয়াভত যদন তায দকায ছায়াতলর থাকলফ 

মযত উক্বফা যফন আলভয যা. বথলক ফযণতত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইয ওয়া াল্লাভ ফলরন, 

َّصدقِتو اَّيستِظلَُّّادلؤمُنَّيوَمَّالقيامِةَِّفَّظلِّ َّالقبوِرَّوإَّنَّ َّالصَّدقَةَّلُتطِفُئَّعنَّأىِلهاَّحرَّ  إنَّ

যনশ্চয়ই দান-দকা দানকাযী বথলক কফলযয আগুন যনযবলয় বপরলফ এফং ভু’যভন যকয়াভলতয 
যদন তায দকায ছায়াতলর অফস্থান কযলফ। (আত তাযগীফ : ২/৬১) 

দান-দাকায বেলে বমকর যফললয় তকত থাকলত লফ 

দান-দকায বেলে যকছু যফললয় তকত থাকলত লফ। কাযণ, ওগুলরায কাযলণ দান-দকায 
এ ভূরযফান আভরযি একদভই নষ্ট লয় মালফ। যনলে এ ধযলণয যকছু যফলয় যনলয় আলরাচনা 
কযযছ।  
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 বরাক বদখালনায জনয দান কযা  

ফততভান মুলগ অলনক ভানুল এভন আলছ, মাযা অযধকাং বেলে প্রকালয দান কলয এফং তা 
কলয বকফর ভানুললক বদখালনায জনয। ভানুললয প্রংা ও বালরাফাা াওয়ায জনয। 
ভানুললয ভালঝ গফত অংকায প্রকা কযায জনয। 

অথচ দান-দকা মযদ একভাে আল্লায ন্তুযষ্টয জনয না য় তালর তা দ্বাযা দুযনয়াযফ যকছু 
স্বাথত াযর লরও আলখযালত বকান প্রযতদান াওয়া মালফ না। একযি াদীল কুদীলত 
এললছ, আল্লা তা’আরা ফলরন, 

 

ْرِكََّمْنََّعِمَلََّعَماًلََّأْشَرَكَِّفيِوََّمِعيََّغْْيِيَّتَ رَْكُتوَُّ رََكاِءََّعِنَّالشِّ  َوِشرَْكوَََُّّأََنََّأْغىَنَّالشُّ

আযভ যযককাযীলদয যযক বথলক মূ্পণত ভুি। বম ফযযি বকান আভর কলয তালত আভায 
ালথ অনযলক যীক কলয আযভ তালক এফং তায যযকী আভরলক যযতযাগ কযয। (ী 

ভুযরভ : ২৯৮৫) 

মযত আফু হুযাইযা যাযম. বথলক ফযণতত দীঘত একযি াযদল এললছ, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 
আরাইয ওয়া াল্লাভ ফলরলছন,  

বকয়াভলতয যদন ফতপ্রথভ যতন ফযযিয ফযাালয জাান্নালভয পায়ারা বদয়া লফ। তম্মলধয 
এক ফযযি লফ মালক আল্লা ম্পলদয প্রাচুমত যদলয়যছলরন। যফযবন্ন ধযলনয অথত-ম্পদ তালক 
যদলয়যছলরন। তালক াভলন যনলয় আা লফ। আল্লা তাআরা তালক প্রদত্ত ফ বনয়াভলতয 
কথা স্মযণ কযালফন। তায ভলনও লফ। তখন যতযন তালক ফরলফন, এই ফ বনয়াভত দ্বাযা 
তুযভ কী কাজ কযলছা? ব জফাফ যদলফ, বম লথ অথত ফযয় কযলর আযন খুয লফন এ 
ধযলনয কর লথ আনায ন্তুযষ্ট রালবয উলেলয ম্পদ ফযয় কলযযছ। যতযন ফরলফন, তুযভ 
যভথযা ফরছ। ফযং তুযভ এরূ কলযছ এই উলেলয বম, বতাভালক দানফীয ফরা লফ আয তা 
বতা ফরাই লয়লছ। অতাঃয তায ফযাালয যনলদত বদয়া লফ। তালক ভুলখয উয উুে কলয 
বিলন-যাঁচলে জাান্নালভ যনলে কযা লফ। ী ভুযরভ : ১৯০৫   
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 দান-দকা কলয বখািা বদয়া  

আল্লা তা’আরা ফলরন, 

 

ََّواْْلََذى  اَيَأي َُّهاَّالَِّذيَنَّآَمُنواَّاَلَّتُ ْبِطُلواََّصَدقَاِتُكْمََِّبْلَمنِّ

ব ঈভানদাযগণ! বতাভযা বখািা যদলয় ও কষ্ট যদলয় যনলজলদয দান-দকালক নষ্ট কলয যদও 
না। (ূযা ফাকাযা : ২৬৪) 

মযত আফু ময যাযম. বথলক ফযণতত, নফী কাযীভ াল্লাল্লাহু আরাইয ওয়া াল্লাভ ফলরন,  

ِمرار،ََّّ:َّفَقرأىاَّرسولَّهللاَّملسو هيلع هللا ىلصَّثالثَّ ثالثٌةَّالَُّيَكلُِّمُهُمَّهللاَّيَ ْوَمَّالِقَياَمِة،ََّوالَّيَ ْنُظُرَّإلَْيِهْم،ََّوالَّيُ زَكِّيِهْم،ََّوذَلُْمََّعَذاٌبََّألِيٌمََّقالَّ
:ََّخابُواََّوَخِسُروا!ََّمْنَُّىْمَّاَيَّرسولَّهللا؟ََّقاَل:َّ  ..َّرواهَّمسلم ادلُْسِبُل،ََّوادلنَّاُن،ََّوادلُْنِفُقَِّسْلَعَتُوََِّبحلَِلِفَّالكاِذبَّ َقاَلََّأُبوَّذرٍّ

যকয়াভত যদন আল্লা তাআরা যতন ফযযিয ালথ কথা ফরলফন না, তালদয যদলক তাকালফন না, 
তালদযলক যফেও কযলফন না এফং তালদয জনয যলয়লছ মন্ত্রণাদায়ক াযস্ত। কথাযি যতযন 
যতনফায ফরলরন। আফু ময যাযম. ফরলরন, ‚ওযা ধ্বং বাক, েযতগ্রস্ত বাক, তাযা কাযা? 
ব আল্লায যাূর!‛ যতযন ফরলরন - ‚মাযা িাখনুয নীলচ ঝুযরলয় কাে যযধান কলয, বম 
দান কলয বখািা বদয় এফং বম যভথযা কভ বখলয় ণয যফক্রয় কলয। (ী ভুযরভ : ১০৬) 

দান-দকায বেলে কৃণতা কযা  

কৃণতা একযি যনকৃষ্ট স্ববাফ। কৃণতা থাকলর ভানুল বরাবী য়। ম্পলদয বরালব বম বকান 
ধযলণয অনযায় ও অবফধ কালজয যদলক া ফাোয়। আত্মীয়তায ম্পকত যছন্ন কলয। এজনযই 
যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইয ওয়া াল্লাভ এযফললয় উম্মতলক তকত কলযলছন। াযদল 
এললছ, 

اتقواَّالظلمَّ؛َّفإنَّالظلمَّظلماتَّيومَّالقيامةَّ.َّواتقواَّالشحَّ؛َّفإنَّالشحَّأىلكَّ»عنَّجابرَّهنع هللا يضرَّ:َّأنَّرسولَّهللاَّملسو هيلع هللا ىلص،َّقال:َّ
 رواهَّمسلم«.َّممنَّكانَّقبلكمَّ.ََّحلهمَّعلىَّأنَّسفكواَّدماءىم،َّواستحلواَّزلارمه
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 মযত জালফয যাযম. বথলক ফযণতত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইয ওয়াাল্লাভ ফলরলছন,  
বতাভযা (কালযা ওয) জুরুভ কযা বথলক বফাঁলচ থালকা। কাযণ, জুরুভ বকয়াভলতয যদন 
অন্ধকালয যযণত লফ। আয কৃণতা বথলক বফাঁলচ থালকা। কাযণ, কৃণতাই ূফতফততী 

বরালকলদযলক (বদযক ও বনযতক উবয় যদক যদলয়) ধ্বং কলযলছ। তালদয ভালঝ কৃণতা 
থাকায কাযলণই তাযা এলক অযলক তযা কযত এফং াযাভ কাজগুলরালক (ফা যনলজলদয 
ভাযাভ নাযীলদযলক) বফধ ভলন কযত। (বমভন ভীযালয ম্পদ দ্রুত াওয়ায জনয যনলজয 
বকালনা আত্মীয়লক তযা কলয বপরত এফং অনয নাযীলদয ালথ ফযযবচায কযলত য়া খযচ 

ত যফধায় যনলজলদয ভাযাভলদয ালথই ফযযবচালয যরপ্ত ত) (ী ভুযরভ : ২৫৭৮) 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইয ওয়া াল্লাভ কৃণতা বথলক আল্লায কালছ আেয় প্রাথতনা 
কযলতন। যতযন দু’আয় ফরলতন, 

َّأُعوذَّبَكَِّمَنَّالُبْخلَّ  اللَُّهمََّّإّّنِ

ব আল্লা! আনায কালছ কৃণতা বথলক আেয় প্রাথতনা কযয। (ী ফুখাযী : ৬৩৬৫) 

দান-দকায বেলে অফযই আভালদযলক বরাক বদখালনা, বখািা বদয়া ও কৃণতা ইতযাযদ 
বথলক বফাঁলচ থাকলত লফ। দান কযলত লফ একভাে আল্লায ন্তুযষ্ট অজতলনয জনয। তালত 
অনয বকানও উলেয থাকলত াযলফ না। 

এতেণ বম কর আয়াত ও াদী ব কযরাভ এগুলরা বথলক আভযা কী যো রাব 
কযলত াযয বকান বাই যক এক দুই কথায় ংলেল একিু ফরলত াযলফন? 

উযস্থত এক বাইাঃ ফ ভয় দান দকা কযলত লফ ভন খুলর এফং একভাে আল্লায 
ন্তুযষ্টয জনয।  

উযস্থত আলযক বাইাঃ আভায প্রকৃত ম্পদ ওিাই মা আযভ দান দকায ভাধযলভ 
আলখযালতয জনয িয় কযয। 

ভাওরানা ালর ভাভুদ াযপজাহুল্লাাঃ ভাাআল্লা। এগুলরায ালথ আযও একযি কথা 
বমাগ কযা মায়। তা র, আভায যনকিতভ বকউ বকালনা ভযফলত েলর আযভ বমবালফ 
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 ঝাাঁযলয় যে, তায জনয যনলজয অথত ম্পদ ফযয় কযয যিক ববালফই ভজরুভলদয জনযও 
আভালক ঝাাঁযলয় েলত লফ। তালদয জনয আভায দালনয াতলক প্রাযযত কযলত লফ এফং 
তালদযলক লমাযগতা কযায জনয চুোন্ত বচষ্টা কযলত লফ। চুোন্ত বচষ্টা কীবালফ কযলত লফ 
এয জনয একযি ঘিনা বানাই। 

আল্লাই আভালদয ফযফস্থা কযলফন  

এক তাযরফুর ইরভ। তায াযযফাযযক অফস্থা খুফই নাজুক। ফাফা বনই। আলছ শুধু ভা। তাাঁয 
বদখা-বানাও তালকই কযলত য়। ব প্রযত ফৃস্পযতফায ভাদ্রাা বথলক চলর বমত, যন ফায 
এল ক্লাল যযক ত। এ ভয় ব কখলনা যযক্সা চারাত, কখলনা ভাযি কািত, কখলনা ইি 
বাংগায কাজ কযত। মখন বম কাজ বত তা কলযই যকছু িাকা উাজতন কযত। আয এই 
িাকা যদলয় তায যনলজয এফং ভালয়য বগািা প্তা চরত। এয াাায ওখান বথলক াভানয 
যকছু িাকা দকা কযায উলেয জযভলয়ও যাখত। এবালফ জভালত জভালত তায কালছ দকায 
জনয বফ কলয়ক াজায িাকা জভা লয় মায়। িাত ব একযদন ভজরুভলদযলক াাময 
কযায ই’রান শুলন। তখন ব তায কালছ জভালনা ফ িাকা বফয কলয যদলয় বদয়। 

যমযন যনযচ্ছলরন যতযন তালক ফরলরন, ফিা যদও না, যকছু বযলখ দাও। ব উত্তয যদর াভলন 
ফন্ধ আলতলছ তখন বফয কাজ কযায ুলমাগ াওয়া মালফ। ফগুলরাই যনলয় বনন, 
ইনাআল্লা আল্লাই আভালদয ফযফস্থা কযলফন। আল্লাহু আকফায! কত ফে কুযফাযন! 

এ ংক্রান্ত আলযকযি ঘিনা ফযর। এক বাই চাকুযী কযলতন। তায বফতন যছর প্রায় আয 
াজায। বফতন বলরই যতযন ংালযয খযলচয জনয দ লনয াজায িাকায ভলতা বযলখ 
ফাযক িাকািা যজালদয কালজ যদলয় যদলতন। যতযন এতিুকু যাখালকও অনযায় ভলন কযলতন। 

যতযন ভলন কযলতন, যজালদয কালজ প্রলয়াজন বতা এয বচলয় অলনক বফয। যকছু যদন য 
তায বফতন বফলে এক রাখ লয় মায়। তখন যতযন ুলযািাই আল্লায যাস্তায় যদলয় যদলত শুরু 
কলযন। আল্লাহু আকফায। বাইলয়য এ উদাযতায পলর আল্লা তা’আরাও তায াংাযযক 
খযলচয ফযফস্থা অনযবালফ কলয বদন আরাভদুযরল্লা। 
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 ালয়খ উাভা য. এয বফালনয ঘিনা     

ভুযনুর উম্মা াইখ উাভা যফন রালদন য. একফায তাাঁয এক বফালনয কালছ মান এফং 
যজাদ যফর ভালরয প্রলে ‘পাতওয়ালয় ইফলন তাইযভয়া’ খুলর বফানলক বদখান। লে লে 
তাাঁয বফান বচক বফয কলয আি যভযরয়ন যযয়ার যরলখ বদন। 

তায এই দালনয কথা শুলন যযফালযয বরাকজন ছুলি আল। তাযা ফরলত রাগর, তুযভ যক 
াগর লয় বগলছা! একফালযই এতগুলরা অথত যদলয় যদলর। আলয তুযভ এিা যক কযলর? 
নাযীযা না বদয়ায জনয তালক নানাবালফ ফুঝালত রাগর। আয ুরুলযা রাগর তায স্বাভীয 
বছলন।  

অফললল তাাঁয বফান যদ্বধাদ্বলে লে বগর। বকউ বকউ ফরর, তুযভ ফ্লাি বাো যনলয় থালকা। 
কভলছ কভ এক যভযরয়ন যযয়ার যদলয় একযি ফাযে ফাযনলয় নাও। এবালফ ফুঝালত রাগর। 
অফললল যতযই বফান াইলখয কালছ ফরলরন, ওখান বথলক আভালক এক যভযরয়ন যযয়ার 
বপযত দাও, আযভ ওিা যদলয় ফাযে ফানালফা। তখন াইখ য. ফরলরন, আল্লায থ কলয 
ফরযছ, তুযভ একযি যযয়ারও বপযত যনও না। তুযভ বতা ফ্লালি আযালভ আলছা। আয আপগালন 
যগলয় বদখ, ভানুল না বখলয় ভযলছ, থাকায জনয তাাঁফু মতন্ত ালচ্ছ না। (তাপীলয ূযা তাওফা 
ৃাঃ ৩২১) 

দুযনয়া ও আযখযালত উবয় স্থালন দালনয যফযনভয় াওয়া মালফ   

আভযা বম ফ দান দকা কলয থাযক আল্লা তাআরা আভালদযলক এয প্রকৃত প্রযতদান বতা 
আলখযালতই যদলফন ইনাআল্লা। তলফ দুযনয়ালতও এয যকছু যকছু প্রযতদান যতযন যদলয় 
থালকন। এ যফললয় আনালদযলক দু’যি ঘিনা ফযর। ঘিনা দুযি ফলরই আজলকয ভজযর বল 
কযফ ইনাআল্লা।  

যফযষ্ট দানফীয াইখ ারীভ য.য ঘিনা 

াইখ ারীভ। যছলরন খুফ অবাফী। যকন্তু যনলজ অবাফী লরও কখলনা বকালনা যবেুকলক খাযর 
ালত যপযযলয় যদলতন না। জুিা যছলরা তাাঁয ছলেয বাাক। ফাইলয বফয লর জুিা 
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 লযই বফয লতন। যকন্তু ীলত কষ্ট াওয়া বকালনা অায় ভানুল মখন তাাঁয াভলন এল 
দাাঁোলতা, ালথ ালথ যতযন যনলজয জুিািা তালক যদলয় যদলতন! ঘলয যপলয আলতন খাযর 
গালয়। যলন থাকত শুধু রুযে।  

তাাঁয ঘলয বকান যবেুক এলর তালক যকছু যদলত যতযন একদভই বদযয কযলতন না। কখলনা 
এভনও ত বম, যযফালযয বরাকলদয াভলন বথলক খাফায উযিলয় যবেুকলক যদলয় যদলতন!  

একযদলনয ঘিনা। তখন যভজান ভা। ভাগযযলফয আমালনয বফযেণ ফাযক বনই। ফাই 
ইপতাযয াভলন যনলয় আমালনয অলো কযলছ। এই ফুযঝ আমান লফ! যিক বই ভুূলতত 
এক যবেুক দলযাজায় দাাঁযেলয় াাঁক যদলয় ফরর, আভায ঘলযয ফাই না বখলয় আলছ! খাওয়ায 
ভলতা যকছু থাকলর আভালক যদন। এ কথা শুলন ায়খ ারীলভয ভন বকাঁলদ উির। যতযন স্ত্রীয 
অজালন্ত ফ খাফায যবেুকলক যদলয় বদন।  

একিু য তাাঁয স্ত্রী এল বদলখন দস্তযখান ূনয। বযাজা বযলখ ইপতাযয ফানালনায কষ্টিা যতযন 
য়লতা ইলত ালযন যন, তাই একিু ভন খাযা কলযই স্বাভীলক রেয কলয ফরলরন, 
আনায কালছ যক আভায কলষ্টয বকালনাই ভূরয বনই? এখন আভযা কী যদলয় ইপতায কযফ? 
াইখ যকছুই ফরলরন না।  

যকছুেণ য বক বমন দলযাজায় এল আওয়াজ যদলরা। দযজা খুরলতই বদখা বগলরা, লযয 
যফযষ্ট যল্পযত াঈদ াায খালদভ নানা যকলভয খাফালয াজালনা যফযাি এক খািা যনলয় 
দাাঁযেলয় আলছ। এগুলরা কী? বক ািার? যজলজ্ঞ কযলর খালদভ যফনলয়য ালথ উত্তয যদর, 
আজ াঈদ াায ফাযেলত বভভান আায কথা যছলরা। যকন্তু বকউ আলন যন। তাই যতযন 
আভালক ফলরলছন, ফ খাফায ায়খ ারীলভয ফাযেলত বৌঁলছ যদলত। 

ায়খ ারীভ ফুঝলরন, এযি আল্লায তযপ বথলক আা নগদ প্রযতদান। যতযন তাাঁয স্ত্রীলক 
রেয কলয শুধু এিুকু ফরলরন, তুযভ যক যকছু ফুঝলর?   
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 এক ভালয়য ঘিনা  

এ ধযলণয আলযকযি ঘিনা ফযর। ঘিনাযি এক ভালয়য। তায বছলর জরুযয এক কালজ পলয 
যছলরা। একযদন ভা বখলত ফললছন। াভলন যছলরা াভানয রুযি ও একিু তযকাযয। খাওয়া 
ভাে শুরু কযলফন যিক ওই ভুূলতত দলযাজায কালছ এল এক যবেুক যকছু খাফালযয জনয 
াাঁক বদয়। লে লে ওই ভা াভলন মা যছর ফিাই যবেুকলক যদলয় বদন। 

ক’যদন য বছলর পয বথলক যপলয আল। এল ভালক পলযয যফযবন্ন ঘিনা বানায়। এক 
মতালয় ফরর, এ পলযয ফলচ’ যফস্ময়কয ঘিনাযি র, লথ িাৎ একিা যং আভালক 
তাো কলয। আযভ যছরাভ একা। বীলণ বয় বলয় বদৌোলত শুরু কযয। যকন্তু বল মতন্ত 
যংিা একদভ আভায কালছ বৌঁলছ মায়। বাফযছরাভ এখনই ফুযঝ আভালক বখলয় বপরলফ। 
যকন্তু িাৎ বদযখ, াদা বাাকধাযী এক বরাক আভায াভলন এল াযজয। ব-ই আভালক 
যংলয াত বথলক যো কলয। এ ঘিনাযিয তাৎমত আযভ এখনও ফুঝলত াযযছ না। 

ভা জানলত চাইলরন, ঘিনািা কখন ঘলিলছ? বছলরয কাছ বথলক ভয়যি জানলত বলয যতযন 
ফুঝলত াযলরন, যিক মখন যতযন যনলজয খাফায যবেুকলক যদলয়যছলরন যিক তখনই ঘিনাযি 
ঘলিযছর। লে লে বজদায় লে আল্লায বাকয আদায় কলযন।   

এবালফই আল্লা তা’আরা দান-দকায ওযরায় তাাঁয ফাোলদযলক নানান যফদ আদ বথলক 
যো কলযন। আল্লা তা’আরা ফাইলক ইখরালয ালথ দান-দকা কযায তাওপীক দান 
করুন। আভীন।  

আজলকয আলরাচনা এখালনই বল কযযছ। আল্লা তাআরা আভালদয ফাইলক তাাঁয দ্বীলনয 
জনয কফুর করুন এফং ইখরালয ালথ যজাদ ও াাদালতয লথ অযফচর থাকায তাওযপক 
দান করুন।  

আভযা কলর ভজযর বথলক উিায বদায়ািা লে যনই।  

 إليك وأتوب أستغفرك أنت، إال إلو ال أن أشهد وحبمدك، اللهم سبحانك

 امجعني واصحابو وآلو دمحم خلقو خْي على تعاىل هللا وصلى
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 العادلني رب هلل احلمد ان دعواَن وآخر 

 

****************** 


